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ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

ท่ี ๑74 / ๒๕๖๒ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET 

................................................................... 
   ด้วย โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์  ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETประจ าปี 2๕๖๒ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชและ
โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ใน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในวันท่ี  ๑6  พฤศจิกายน 25๖๒   ณ โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์                                        

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ประจ าปี 25๖๒  
ดังต่อไปนี ้
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  อ านวยความสะดวกและ 
ประสานงานด้านต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอัจฉรา  นาควานิช   กรรมการ 
๔. นางสาวชุติมันต์  วุฒิมานพ    กรรมการ 
๕. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนมีหน้ำที่  เป็นผู้ประสานงานด าเนินการจัดกิจกรรม  

   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
1. นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์   กรรมการ 
๓. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม    กรรมการ 
๔. นางมณภา    ศรีวิสุทธิ์   กรรมการ 
๕. นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 

 ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET มีหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันเสาร์
ท่ี  

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ประกอบด้วย 
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

๑.๑ นางกษมาวดี  ก าลังเกื้อ  
๑.๒ นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง  
๑.๓ นางสาวดวงพร  จุลพงศ์  

 
           /๒. กลุ่มสาระ 
 

 



๒ 

 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๒.๑ นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์  
๒.๒ นางอนงค์  ทองนุ่น  
๒.๓ นางสาวเปมิกา  มุสิกวงศ์ 

 ๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
         ๓.๑ นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ 
         ๓.๒ นางสาวประณีต  เจริญวาศน์  
         ๓.๓ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช  
         ๓.๔ นายพงศธร  ทุมสุวรรณ 
         ๓.๕ นางสาวพรพรรณ์  สุวรรณรัตน์  
 ๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

  ๔.๑ นางนาตยา  ช่วยไชยศรี  
         ๔.๒ นางจิราวรรณ  ปรีชา  
         ๔.๓ นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม  
         ๔.๔ นางจิรนันท์  เรืองรุก 

๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
        ๕.๑ นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม 
        ๕.๒ นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ 

          ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าท่ี จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องเสียง ส าหรับในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NETของวิทยากร ประกอบด้วย 

๑. นายสุธี  คชาผล     ประธานกรรมการ 
๒. นายจักรวิทย์ คงแป้น    กรรมการ 
๓. นายสัตยา  หนูเยาว์    กรรมการ 
๔. นายอนนท์  จงไกรจักร     กรรมการและเลขานุการ 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การอบรม  มีหน้าท่ี  จัดเตรียมเอกสาร  จัดเตรียม
วัสดุ  อุปกรณ์  ส าหรับการอบรม  ประกอบด้วย 

      ๑.  นางปิยนันท์  ยิ่งค านึง     ประธานกรรมการ 
      ๒. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์    กรรมการ 

๓.  นางสาวฐิตกมล   ปรุงเสริม   กรรมการ 
๔.  นางเพ็ญทิพย์    สังขรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  และเครื่องด่ืม  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานด้านอาหาร  และ
เครื่องด่ืม  จัดบริการ  อาหารว่าง  และอาหารกลางวันให้เพียงพอกับผู้เข้ารับการอบรม  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวจิราภรณ์    นนทามิตร        ประธานกรรมการ 
๒. นางเพ็ญทิพย ์  สังขรัตน์   กรรมการ 
๓. นางสาวมลฤดี   ศิริมาศ   กรรมการและเลขานุการ 

 
๗. คณะกรรมการ// 

 
 



๓ 

 

            ๗.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าท่ี  เบิกจ่าย  ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  ให้ค าปรึกษา  
ช่วยเหลือ  อ านวยความสะดวกในการยืมเงิน/เบิกจ่าย/และการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

                1. สาวชุติมันต์    วุฒิมานพ   ประธานกรรมการ 
   2. นางสุดา  จันทร์สุรางค์      กรรมการ 
   3. นางสาวดวงพร   จุลพงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

  ๘. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร  และบันทึกภาพ  มีหน้าท่ี  จัดท าเกียรติบัตรให้วิทยากร  
บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม  ประกอบด้วย 

   ๑. นางสาวชุติมันต์    วุฒิมานพ   ประธานกรรมการ  
  ๒. นางสาวพรพรรณ   สุวรรณรัตน์   กรรมการ 

   ๓.  นายนายสุธี    คชาผล        กรรมการ 
   ๔. นายสัตยา หนูเยาว์    กรรมการ 
   ๕. นางสาวมลฤดี   ศิริมาศ   กรรมการและเลขานุการ 

๙.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ / กิจกรรม  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานวิทยากร  จัดพิธีกรใน 
กิจกรรมตามก าหนดการ ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 

   ๑. นางปิยนันท์    ยิ่งค านึง   ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสาวอัจฉรา   นาควานิช   กรรมการ    

๓. นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. คณะกรรมกำรประเมินผลกิจกรรม มีหน้ำที่  ประเมินผลงาน  สรุปผลงานเป็นรูปเล่มพร้อม

รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาต่อไป ประกอบด้วย 
1. นางสาวประณีต  เจริญวาศน์      ประธานกรรมการ 
2. นางนาตยา  ช่วยไชยศรี      กรรมการ 
3. นางปิยนันท์   ยิ่งค านึง      กรรมการ 
๔. นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม     กรรมการและเลขานุการ  

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
   

                     ส่ัง  ณ วันท่ี  1๓  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                       (นายจรัญ  ชัยทองสุขทอง) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 
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